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السالمة الغذائية



أخبار الهيئة

سعيد البحري سالم العامري: الشباب نبض الوطن وطاقته المتجددة 
وأعظم ثرواته

الشباب  الغذائية في تصريح بمناسبة يوم  للزراعة والسالمة  أبوظبي  العامري مدير عام هيئة  البحري سالم  أكد سعادة سعيد 
الدولي الذي يقام هذا العام تحت شعار (النهضة بالتعليم)، أن دولة ا�مارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه ا£، عملت انطالق� من إيمانها بأهمية الدور الريادي للشباب في تحقيق التنمية الشاملة 
والمستدامة في كافة المجاالت، على تعزيز دور الشباب ا�ماراتي في صياغة المستقبل واستشراف فرصه وتحدياته، وذلك من خالل 
توفير أفضل سبل ووسائل الدعم والرعاية لهم، وبناء منظومة تعليمية كفؤة تضاهي في تقدمها وتطورها أرقى مثيالتها على 
مستوى العالم، وقادرة على تمكين الشباب بأفضل المهارات والخبرات الضرورية، وإعداد أجيال مسؤولة محملة بالعلم والمعرفة 

وقادرة على تحقيق المستحيالت.....للمزيد 

للعالم  ا�مارات  لغة  ا�نساني  العمل  العامري:  سالم  البحري  سعيد 
أجمع

للعمل  العالمي  اليوم  بمناسبة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  أكد 
ا�نساني والذي يصادف يوم التاسع عشر من أغسطس كل عام ويقام هذا العام تحت شعار  "المرأة في العمل ا�نساني"، الدور 
الرائد للمرأة ا�ماراتية في مجاالت التطوع والعمل ا�نساني، ومساهماتها الكبيرة في دعم برامج ا�غاثة والتنمية التي تنفذها 
الدولة في مختلف قطاعات العمل ا�نساني والخيري على الصعيدين ا�قليمي والعالمي، ا¾مر الذي جعل منها نموذج� يحتذى في 
العطاء والبذل والمشاركة الفاعلة في ترسيخ قيم ومبادئ العمل التطوعي في المجتمع، ومصدر فخر واعتزاز للوطن من خالل 

إنجازاتها الكبيرة التي تخطت الحدود وتجاوزت المستحيالت.....للمزيد 

سعيد البحري العامري: المرأة أساس المجتمع ومدرسة للتسامح والعطاء

رمز  (المرأة  العام تحت شعار  يقام هذا  الذي  ا�ماراتية  المرأة  يوم  بمناسبة  له  الغذائية في تصريح  للزراعة والسالمة  أبوظبي  العامري مدير هيئة  البحري سالم  أكد سعادة سعيد 
التسامح) .. أن المرأة هي أساس المجتمع ولها الدور ا¾كبر في غرس قيم التسامح والعطاء وروح المحبة في الناشئة، وهي مدرسة لبناء جيٍل واٍع لديه القدرة على تقبل اÂخرين 

باختالف أعراقهم وثقافاتهم، وهي الطريق للوصول إلى مجتمع إيجابي ومتماسك وآمن يرتكز على أسس قوية من ا¾خالق والقيم.
وقال سعادته : نحتفل اليوم بالمرأة ا�ماراتية باعتبارها رمزÉ من رموز التسامح، وهو الشعار الذي تم اختياره بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم ا�مارات حفظها 
ا£ ورعاها الداعم ا¾كبر للمرأة لالرتقاء بها إلى أعلى المستويات، حتى أصبحت المرأة في االمارات مثاال يحتذى به في التميز والرقي والنجاح. ويعكس شعار هذا العام  دورها وما تتمتع 
الرفعة والخير للوطن  الهدف ا¾سمى وهو تحقيق  إلى  العمل  للوصول  للرجل في ميادين  ا�نجازات بمشاركتها  ، فهي قادرة على تحدي الصعاب وصناعة  به من صفات عظيمة 

والمجتمع. ....للمزيد 

في  المقبل  االثنين  ينطلق  ا�وسط  الشرق  يوروتير 
أبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات معرض "يوروتير الشرق ا¾وسط" عن تفاصيل نسخته االفتتاحية التي 
ستقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 
رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خالل 

الفترة من ٢ إلى ٤ سبتمبر ٢٠١٩.
الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  مبنى  في  عقد  صحفي  مؤتمر  خالل  ذلك  عن  ا�عالن  وجاء 
الشريك االستراتيجي للمعرض بحضور سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة وسعادة 
المدير  الجابري  سعيد  سلطان  والسيد  للمعرض  المنظمة  اللجنة  رئيس  المنصوري  محمد  راشد 
التنفيذي لÑغذية في شركة إيليت أجرو والعضو المنتدب لشركة المرموم لÑلبان والسيد فادي سعد 

المدير التنفيذي لشركة "ملتي بريدج" �دارة الفعاليات الشريك المنظم للمعرض.

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/18082019a2.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/28082019A.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/28082019A2.aspx


أخبار الهيئة

تكّرم  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة 
موظفيها المتميزين

التميز  بمفهوم  واالرتقاء  العمل،  بيئة  في  واالبتكار  التميز  مفاهيم  إرساء  على  حرصها  إطار  في 
هيئة  نظمت  فيها،  العمل  ¾سلوب   Éفريد نهج�  ليكون  المؤسسة  ثقافة  في  وتأصيله  الوظيفي 
أبوظبي، وبحضور سعادة  بمدينة  الرئيسي  الغذائية، مؤخرÉ، في مقرها  لزراعة والسالمة  أبوظبي 
وقيادات  التنفيذيين  المديرين  السعادة  وأصحاب  الهيئة  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد 
وموظفي الهيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية، حفًال لتكريم موظفيها المتميزين الذين 
الداخلي  للتميز  حصاد  وجائزة  والوظيفي  ا�داري  للتميز  الناموس  جائزة  في  ا¾فراد  بأوسمة  فازوا 
والتي كانت تنظم على المستوى الداخلي للجهات التي انبثقت عنها الهيئة، �عداد الموظفين 

لدخول جائزة أبوظبي لÑداء الحكومي المتميز.....للمزيد 

المعرض  في  تشارك  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
الدولي للصيد والفروسية 2019

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بفعاليات الدورة السابعة عشر من المعرض الدولي 
للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  في  (الثالثاء)،  اليوم  صباح  انطلق  الذي   ٢٠١٩ والفروسية  للصيد 
في  الفاعلة  المشاركة  على  حرصها  إطار  في  وذلك  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى  ويستمر  (أدنيك) 
ا¾نشطة والفعاليات المتصلة بمجاالت عملها، والتزام� بدورها في تعزيز فاعلية نظام ا¾من الحيوي 
الفاعلة وا�شراف  الحيوانية والنباتية، من خالل وضع الخطط والبرامج  للوقاية من ا¾مراض واÂفات 
والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتتمثل مشاركة الهيئة في عرض للمختبر 
المعرض  رواد  وتعريف  الحيوانية،  الثروة  لمربي  تقدمها  التي  والخدمات  المتنقل  البيطري 
خاصة  توعوية  نشرات  توزيع  جانب  إلى  والتشخيصية،  والوقائية  العالجية  بخدماتها  والمشاركين 
لمعرض  والترويج  الحيوي،  وا¾من  الحيوانية  الثروة  تربية  مجال  في  المتبعة  الممارسات  بأفضل 
قبل  من  موظف  تخصيص  خالل  من  المعرض  بزيارة  الراغبين  وتسجيل  ا¾وسط  الشرق  يوروتير 

الشركة المنظمة لهذا الغرض.....للمزيد 

معرض  من  ا�ولى  النسخة  شرف  ضيف  السعودية 
"يوروتير الشرق ا�وسط" في أبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة ا¾ولى من معرض يوروتير الشرق ا¾وسط، المعرض التجاري 
رصاص  بن  راشد  سعادة  برئاسة  الحيواني،  ا�نتاج  وتطوير  إدارة  مجال  في  المتخصص  العالمي 
المنصوري، عن اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف لفعاليات النسخة ا¾ولى من المعرض 
في  وتنظمه  للمنطقة،  استقطابه  على  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  عملت  الذي 
زايد آل  المقبل، بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن  2-4 سبتمبر  الفترة  العاصمة أبوظبي خالل 
للزراعة  أبوظبي  إدارة هيئة  رئيس مجلس  الرئاسة  وزير شؤون  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
الزراعية  التنمية  مجاالت  في  والعالمي  ا�قليمي  لدورها   Éتقدير وذلك  الغذائية،  والسالمة 

واالستدامة......للمزيد 

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%91%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/18082019a.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/27082019a.aspx


أخبار الهيئة

الحج  بعثة  في  تشارك  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
الرسمية للدولة

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في بعثة الحج الرسمية للدولة بالتعاون مع الهيئة 
و  الهيئات  بين  والشراكة  التواصل  تنمية  في  وا¾وقاف ضمن جهودها  ا�سالمية  للشؤون  العامة 
المؤسسات الحكومية مع الهيئة، وذلك بهدف نشر ثقافة السالمة الغذائية وتوعية الحجاج با¾نماط 
الغذائية الصحيحة للتعامل اÂمن مع المواد الغذائية لضمان سالمتهم طوال فترة الحج، من خالل 
تواجد وفد الهيئة لÚشراف والتفتيش على الحمالت والوجبات الُمقدمة للحجاج، با�ضافة إلى التأكد 

من التزام متداولي الغذاء باالشتراطات الصحية الالزمة. ....للمزيد 

هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تنظم سوق³ 
لµضاحي في أبوظبي

بني  ومركز شرطة  الوثبة،  بلدية  مركز  بالتعاون  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  نظمت هيئة 
النفايات "تدوير" وإدارة مسلخ بني ياس، سوق� لÑضاحي بجوار مسلخ  ياس، ومركز أبوظبي �دارة 
ا¾ضحى  عيد  أيام  ثالث  وحتى  الجاري  أغسطس   ١ من  الفترة  خالل  أبوظبي،  في  ياس  بني  مدينة 
الحيوانية  الثروة  لمربي  فعالة  تسويقية  قنوات  بتوفير  الخاصة  جهودها  ضمن  وذلك  المبارك، 
بما  الحيوانية،  الثروة  تربية  من  االقتصادي  العائد  وتعظيم  ماشيتهم  تسويق  على  وتشجيعهم 
يضمن توفير أضاحي محلية ذات جودة عالية للجمهور، وتحت إشراف مباشر من الجهات المشاركة 

في تنظيم السوق......للمزيد 

السالمة في  تنظم ورشة  الغذائية»  والسالمة  الزراعة 
الحر لمتداولي الغذاء بأبوظبي

أبوظبي، مؤخرÉ، ورشة  الرئيسي بمدينة  الغذائية بمقرها  للزراعة والسالمة  أبوظبي  نظمت هيئة 
خاصة بالسالمة في الحر استهدفت العاملين في المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي، بهدف تعزيز 
مركز  أطلقه  -الذي  الحر  في  السالمة  برنامج  وتنفيذ  وفهم  الالزمة  ا�جراءات  اتخاذ  بأهمية  الوعى 
أبوظبي للصحة العامة من قبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال لوقايتهم من الحر، تماشيا 
والذى  والتوطين،  البشرية  الموارد  وزارة  قبل  من  الصادر  الظهيرة  وقت  العمل  حظر  قانون  مع 
يقتضى بمنع تأدية ا¾عمال تحت أشعة الشمس في ا¾ماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا 

حتى ٣:٠٠ عصرا ويستمر لمدة ثالثة شهور (من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر) من كل عام......للمزيد 

إمارة  مسالخ  في  المذبوحة  الحيوانات  من   %65.5
أبوظبي إنتاج محلي

كشف مسح أجرته هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني 
والبلديات ممثلة ببلديات أبوظبي والعين والظفرة، عن حجم مساهمة الثروة الحيوانية المحلية من 
ا¾ضحى  وعيد  عرفة  يوم  فترة  خالل  أبوظبي  إمارة  مسالخ  في  ذبحها  تم  التي  الحيوانات  إجمالي 
المبارك، حيث استحوذت ا¾صناف المحلية على 65.5% من إجمالي عمليات الذبح في المسالخ، من 

المعز والضأن والجمال وا¾بقار
تعزيز  على  الهيئة  حرص  الهيئة  باسم  الرسمي  المتحدث  القاسمي  راشد  ثامر  المهندس  وأكد 
مساهمة الثروة الحيوانية المحلية في تلبية الطلب المتنامي على المنتجات الحيوانية في السوق 
بما  المستوردة،  للمنتجات  منافسته  وتعزيز  المحلي  للمنتج  التنافسية  القيمة  وزيادة  المحلي، 
جهة  من  المربي  على  المحلية  الحيوانية  الثروة  تربية  من  االقتصادي  بالعائد  االرتقاء  في  يسهم 
واالقتصاد الوطني من جهة أخرى، وتشجيع المربين على النهوض بعملية التربية وتطويرها وصوالً 

لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية......للمزيد 

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/1082019.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/2082019A.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/21082019.aspx
https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/4082019A.aspx


أخبار الهيئة

منشأة  فروع  أحد  تغلق  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
«بيتزارو ذ.م.م» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، اليوم (ا¾ربعاء)، قرارÉ با�غالق ا�داري بحق المنشأة 
الغذائية " بيتزارو ذ.م.م" فرع أبوظبي8، في منطقة المنيرة بشاطئ الراحة، والتي تحمل الرخصة 
 Éونظر الهيئة  إنشاء  بشأن   2019 لسنة   (7) رقم  القانون  بموجب    ،2096147-CN رقم  التجارية 
الصادرة  والتشريعات  أبوظبي  بإمارة  الغذاء  شأن  في   2008 لسنة   (2) رقم  القانون  لمخالفتها 
بموجبه، وحفاظ� على صحة المستهلك وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي 
باسم الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار ا�غالق ا�داري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة 
على المخالفات وعدم التزام مسؤول ببنود المخالفات المحررة سابق� وعدم الحفاظ على المستوى 

الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سالمة الغذاء وصحة المستهلك......للمزيد 

منشأة  فروع  أحد  تغلق  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
«مطعم صخر القلعة» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، اليوم (الثالثاء)، قرارÉ با�غالق ا�داري بحق المنشأة 
الغذائية " مطعم صخر القلعة" فرع منطقة ام النار في أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم 
لمخالفتها   Éونظر الهيئة  إنشاء  بشأن   2019 لسنة   (7) رقم  القانون  بموجب   ،1-1022992-CN
القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وحفاظ� 
على صحة المستهلك وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن 
تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار ا�غالق ا�داري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات 
وعدم التزام مسؤول ببنود المخالفات المحررة سابق� وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة 

مما قد يؤثر على مستوى سالمة الغذاء وصحة المستهلك......للمزيد 

المنظور  «ملحمة  تغلق  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
فرع 6» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، اليوم (ا¾ربعاء)، قرارÉ با�غالق ا�داري بحق المنشأة " 
ملحمة المنظور فرع 6" والواقعة في سوق الخضار بمدينة زايد في جزيرة أبوظبي، وتحمل الرخصة 
التجارية رقم(CN-1024481-6) وذلك نظرÉ لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن 
الصحة  على  لخطورتها   Éنظر وكذلك  بموجبه،  الصادرة  والتشريعات  أبوظبي  بإمارة  الغذاء 
الرقابة  تقرير  أن  الهيئة  باسم  الرسمي  المتحدث  القاسمي  راشد  ثامر  المهندس  العامة.وأوضح 
الصحية  لالشتراطات  المنشأة  نتيجة مخالفة  ا�داري جاء  ا�غالق  قرار  بأن  أفاد  الهيئة  الحيوانية في 
أبقار وأغنام غير صالحة لالستهالك اÂدمي مما يعرض صحة المستهلكين  بتداول مخلفات لحوم 

للخطر.....للمزيد 

الزراعة والسالمة الغذائية تطلق حملة تفتيشية على 
منشآت الحلويات والمطابخ الشعبية

وبيع  تحضير  منشآت  على  تفتيشية  حملة  الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  أطلقت 
ومنطقة  والعين  أبوظبي  مدينة  والفواكه، في  الخضار  بيع  ومحالت  الشعبية  والمطابخ  الحلويات 
الظفرة، وذلك ضمن استعداداتها الخاصة باستقبال عيد ا¾ضحى المبارك، وفي إطار حرص الهيئة 

على ضمان سالمة الغذاء المتداول في إمارة أبوظبي.
وتركز الحملة التي تستمر طوال أيام العيد على التأكد من صحة الممارسات الصحية للعمال داخل 
فاعلية  من  والتحقق  فيها،  الغذائية  المنتجات  على سالمة وصالحيه  والوقوف  الغذائية،  المنشآت 

طرق ووسائل الحفظ والتخزين للمواد الغذائية.....للمزيد 

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/7082019A.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/arabic/pages/default.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/21082019a2.aspx
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فعالياتنا

تدريب 4 طلبة من كليات التقنية على 
مجاالت التلقيح االصطناعي ونقل 

االجنة

والسالمة  للزراعة  أبوظبي  أبوظبي  هيئة  استقبلت 
في   ، التقنية  كليات  من  بيطرية  علوم  طلبة   4 الغذائية 
االصطناعي  التلقيح  وآليات  بمهارات  تدريبي خاص  برنامج 
الممارسات  أفضل  على  الطلبة  تعرف  حيث  ا¾جنة،  ونقل 
المتصلة بتربية حيوانات المزرعة وكل ما يتعلق بالسالالت 
الموجود في الدولة و أهمية ا�نتاج الحيواني و أنواع العالئق 
الموصى بها كما تم تدريب الطلبة على تقدير العمر من 
الهيئة  نشاطات  بأهم  وإحاطتهم  التسنين،  عملية  خالل 
متعلقة  عملية  جلسات  حضور  كذلك  و  المجال  هذا  في 
اضطرابات  عالج  مثل  للجمهور  تقدم  التي  الخدمات  بأهم 
الخصوبة وتقنية نقل االجنة والتلقيح االصطناعي و فحص 

الحمل .

وفد من الهيئة يطلع على تجربة 
التخطيط العمراني والبلديات بمجال 

التشريعات

ممثلة   الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  نظمت 
لدائرة  زيارة  القانونية  الخدمات  ومكتب  التشريعات  بإدارة 
العمراني والبلديات، بغرض االطالع على أفضل  التخطيط 
وتعزيز  التشريعات،  أعداد  مجال  في  والتجارب  الممارسات 
الدائرة في   تجربة  واالطالع على  الدائرة  التعاون مع  جسور 
التصالح والتي يمكن  تطوير الئحة وآليات تنظيم إجراءات 
بالهيئة  خاصة  تصالح  الئحة  تطوير  في  منها  االستفادة 
وذلك لتفعيل المادة (16) من قانون إنشاء هيئة أبوظبي 

للزراعة وسالمة الغذاء.
و قد أطلع الوفد على  آلية العمل والممارسات المتبعة في 
مسودات  على  المرئيات  ووضع  التشريعات  وتطوير  إعداد 
التشريع.  بها  يمر  التي  المختلفة  والمراحل  التشريعات 
المعتمدة  العمل  وأليات  نماذج  على  االطالع  إلى  با�ضافة 
بتقديم  الهيئة  وفد  قام  الزيارة  نهاية  وفي  الدائرة.  في 
االستقبال  حسن  على  الدائرة  في  للمسؤولين  الشكر 
تبادل  في  اللقاءات  هذه  أهمية  إلى  منوهين  والتعاون 
وأهداف  توجهات  يخدم  بما  ا¾دوار  تكامل  وتعزيز  الخبرات 

الحكومة.  

 لجنة حوكمة البيانات في الهيئة 
تعقد اجتماعها الخامس 

عقدت لجنة حوكمة البيانات في الهيئة اجتماعها الخامس 
عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  بحضور 
الهيئة والمديرين التنفيذيين، لمتابعة تنفيذ برنامج إدارة 
عمل  خطة  على  التحديث  استعراض  تم  حيث  البيانات 
للزراعة  أبوظبي  هيئة   إنشاء  عن  ا�عالن  بعد  البرنامج 
للخطة  الرئيسية  المراحل  شرح  و  الغذائية،  والسامة 
تسليم  ووقتية  البيانات  حوكمة  خطة  آلية  عرض  وكذلك 
المنجزة  المخرجات  أهم  عرض  تم  كما  المطلوبة  المهام 
عمليات  نتائج  أهم  واستعراض  البرنامج  خطة  بحسب 

التدقيق الداخلي على جودة البيانات وإدارة البيانات. 

وفد من مركز إدارة النفايات يزور 
الهيئة

وفدا  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  استقبلت 
من مركز إدارة النفايات - تدوير بهدف االطالع على أبرز ما 
سياسة  تطبيق  برنامج  تطبيق  في  الهيئة  إلية  توصلت 
حيث  الرقمية.  أبوظبي  هيئة  من  والصادر  البيانات  إدارة 
أهداف  يوضح  عرضا  الهيئة  في  البيانات  مديرة  قدمت 
وبيان  البيانات  إدارة  سياسة  عن  مقدمة  وشرح  البرنامج 
مراحل تطبيق البرنامج في الهيئة وصوالً المراحل المنجزة 
أبرز  على  الضوء  تسليط  تم  كما   ، الراهن  الوقت  في 
والتحسينات  للتطبيق  الفنية  والمتطلبات  التحديات 

المعنية بالبرنامج.



فعالياتنا

التلقيح االصطناعي ونقل ا�جنة يستقبل 41 رأس³ من ا�بل

 استقبل قسم قسم التلقيح االصطناعي ونقل االجنة التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 41 رأس� من إناث ا¾بل 
مطلع أغسطس،  وسط إقبال كبير على طلب الخدمة إلكترونيا  حيث يبادر المربين لفحص إبلهم قبل الموسم تجنب� ¾ية 
معوقات من شأنها أن تؤثر سلبا على نسب ا�خصاب مثل التحوصالت المبيضية وااللتهابات الرحمية و ا¾كياس المائية وانغالق 

القناة البيضية وكذلك االستفادة من توجيهات ا¾طباء فيما يتعلق بإدارة القطيع و الموعد ا¾نسب للمناخ.
  ويعتبر موسم التناسل في ا¾بل قصيرا نسبيا مقارنة مع بقية حيوانات المزرعة لذا يبادر المربي مع بدايات الموسم في طلب 
الخدمة  ليتأكد من سالمة حيواناته تناسليا وفعالية جهازها التناسلي وكذلك إجراء عملية غسيل للرحم باستخدام المعقمات 

الخاصة بهذا الغرض، مما يؤكد على مستوى الوعي الذي وصل له مربي ا�بل في إمارة أبوظبي والدولة .

فريق ا�حصاء في الهيئة يطلع على أفضل الممارسات السعودية في مجاالت 
البيانات

أفضل  على  االطالع  بهدف  السعودية  العربية  المملكة  إلى  زيارة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  من  فريق  نفذ 
واستشراف  للبيانات  الهيئة  استراتيجية  تطوير  لغرض  المتطورة  المتقدمة  وتحليالتها  البيانات  مجاالت  في  الممارسات 
المستقبل وفق� للتجارب الناجحة في مجال اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث 
قام الفريق بزيارة وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة لÚحصاء بهدف 
االطالع على تجارب الجهات في التحليالت المتقدمة والخوارزميات وآليات طرق ورصد وإثراء البيانات في المجال الزراعي با�ضافة 
الحيوانية  والثروة  الزراعة  مجاالت  في  االلكترونية  وا¾نظمة  واالحصاء  البيانات  في  الوطنية  االستراتيجية  على  االطالع  إلى 

واستشراف مستقبل البيانات.



زاوية االبتكار

العضوية  المرّكبات  من  و(الكلوروفورم)  (البنزين)  يعتبُر 
المسرطنة والملوثة لهواء المنزل وخاّصة في المدن، فهي قد 
الوقود  محّطات  أو  المنزل  في  الوقود  تخزين  عن  ناتجة  تكون 
المجاورة أو من الهواء الخارجي الملّوث، لذلك يعتبر من الصعب 
ضبط منشأ هذه الملوثات على عكس بعض الملوثات ا¾خرى. 
أّما الّتخلص من هذه المركبات عن طريق (فالتر) تعتمد الّطرق 
،ويتطّلب  ما  إلى حد  غير عملي  ، فهو  والكيميائية  الفيزيائية 

مصدر طاقة ومتابعة مستمرة.
بات با�مكان اÂن الحصول على نبتة منزلية معدلة جينًيا، تعمل 
كفلتر حيوّي ينّقي الهواء من جزيئات (البنزين)و(الكلوروفورم) 
تعديلها  تّم  ؟وكيف  بتة  النَّ هذه  ماهي  ولكن   ، المسرطنة 

جينًيا لالستفادة منها في هذا السياق؟

نبتة منزلية معدلة جينًيا، تعمل كفلتر حيوّي 

مختبراتنا البيطرية تنجح في عزل الفيروس المسبب 
لمرض الكورونا

نجحت إدارة المختبرات البيطرية في عزل الفيروس المسبب لمرض الكورونا 
ا¾حياء  بطريقة  وتعريفه  الخلوي  الزرع  خاليا  في     (MERS-COV) االبل   في 
الجزيئية (PCR) . وقد تم حفظ خمس عزالت فيروسية جمعت من ا�بل في 
الفترة من ٢٠١٦-٢٠١٩م في وحدة البنك الحيوي  Bio Bank  التي أنشئت حديث� 
لحفظ المواد البيولوجية �جراء الدارسات وا¾بحاث التي تساهم في تحديد 

مسببات ا¾مراض التي تصيب الحيوانات في الدولة .

على  قادًرا  يصبح  لكي  جينًيا  شائع  منزلي  نبات  تعديل  ،هو  الّتجربة  مبدأ 
استقالب تلك المواّد الّضارة، واستخدامها كمواّد مفيدة له في أنظمته الحيوية. 
في  والبيئية  المدنية  الهندسة  قسم  في  الباحثين  من  مجموعة  قام  فلقد 
 Epipremnum )،( االسم العلمي:  (البوتوس  )، بتعديل نبات  جامعة (واشنطن 
الخضرة تنمو  )، وهي عبارة عن نبتة منزلية شائعة متسّلقة ودائمة   aureum
تركيب  عن  مسؤول  جين  بإدخال  قاموا  حيث  الّشمس)،  أشّعة  عن  بعيًدا 
(بروتين 2E1 cytochrome P450)،الّذي يقوم بتحويل (البنزين) إلى (فينول)و ( 
يستطيع  بحيث  الكلور)،  (شوارد  الكربون)و  أكسيد  ثاني  )إلى(  الكلوروفورم 
الّنبات بعد ذلك استهالك هذه المركبات في أنظمته الحيوية المختلفة، سواء 

¾غراض التغذية أو بناء جدران الخاليا

ماهي الّنتائج اّلتي توّصل إليها الباحثون ؟ هل يساهم هذا النبات في 
خفض نسب الملوثات فعًلا؟

زجاجية  بأنابيب  (العادية)  المعّدلة  وغير  المعّدلة  الّنباتات  من  نات  عيِّ وضع  تّم 
منفصلة ، ثم تّمت إضافة غاز واحد سواء أكان (البنزين) أو (الكلوروفورم )، وتّمت 

مقارنة نسب الغازات في كلتا الحالتين.
نسب  في  تغّيرات  أي  تظهر  فلم  (العادية)،  المعّدلة  غير  للّنبات  بالّنسبة  و 
الغازات وذلك بعد مراقبتها ١١ يوم. أّما بالّنسبة للّنباتات المعّدلة ، فلقد انخفض 
فقد  (البنزين)،  أّما  أيام،  ثالثة  غضون  في   %82 حوالي   ( (الكلوروفورم  تركيز 

انخفض تركيزه حوالي 75% في اليوم الثامن.
من  أعلى  تكون  قد  الّتجربة  في  المستخدمة  الّنسب  أّن  بالّذكر،  الجدير  من 
رئيًسا  الهواء يلعبان دوًرا  أّن تدّفق وحركة  الموجودة في منازلنا، كما  الّنسب 

في فعالّية الّتجربة.



مّرن عقلك

حّرك عود ثقاب واحد لتصبح
المعادلة الرياضية صحيحة

أي إناء سيمتلئ أوًال؟
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اقتصاد
المعرفة

مقــــدمـــة 
تم  التي  الحيوانات   أولى  عام  بشكل  المزرعة  حيوانات  تعد   
استئناسها  قبل أكثر من 8.000 سنة ، وا¾غنام والمعز من أقدم 
هذه الحيوانات ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا  والتعامل بين 
ا�نسان وحيوانات المزرعة يسوده نمط من أنماط الحياة التكافلية،  
المناخية  الظروف  تنوع  عن  الناتجة  االختالفات  ساعدت  وقد 
والطبوغرافية وكذا احتياجات ا�نسان بأن  جعلت حيوانات المزرعة 
المناطق  لظروف  تبعا  وا�نتاجية  المعيشية  حياتها  في  تتأقلم 
التي ُتربى فيها مما نتج عنه ما يعرف  بالسالالت (Breeds) والتي 
هي عبارة عن مجموعة من الحيوانات داخل النوع الواحد تجمعهم 
ا¾غنام  أن سالالت  نجد  ولذلك  وإنتاجية،  صفات مشتركة ظاهرية 
والمعز الموجودة في منطقة ما تتميز بمواصفات قد ال توجد في 

أي ساللة أخرى .  
و  مناخية  ظروف  المتحدة  العربية  ا�مارات  لدولة  أن  وحيث 
طبوغرافية مختلفة عن غيرها من المناطق ، فلقد تكونت سالالت 
والطبوغرافية  المناخية  الظروف  هذه  مع  متالئمة  مواصفات  ذات 
المميزه  الصفات  أن  ذكره  يتوجب  ومما  ا�نسان،  متطلبات  ومع 
لهذه السالالت لم تصل الى ما وصلت إليه من التحوير (التطور) ا¾ 
مئات  استغرقت  والتي  المختلفة  الظروف  مع  معايشة  بعد 
السنين،  ولهذا فمن ا¾همية أن يتم المحافظة على هذه السالالت 
أحد  تمثل  بحق  هي  والتي   الفقدان  أو  لالندثار  تعريضها  وعدم 

الموروثات التاريخية للدولة.  
 

أهمية الحفاظ على ا�غنام والمعز المحلية ا�صيلة
قبل الحديث عن ا¾همية، يجدر أن نعرف  ا¾نواع المحلية ا¾صيلة،  
الدولة  في  وجدت  التي  والسالالت  ا¾نواع  تلك  عن  عبارة  وهي 
أهمية  وتأتي  السنين  مئات  منذ  البيئية  الظروف  مع  وتفاعلت 
المناخية  الظروف  على  تأقلمت  قد  كونهــا  عليهــا  المحافظة  
المحلي. يمكن  الجيني  للموروث  للدولة مما يجعل منهــا أساس� 

إيجاز أهمية الحفاظ على المصادر الوراثية في ثالث محاور.  

1) ا�همية ا�قتصادية
وتتمثل في زيادة الطلب على لحوم الضأن والمعز المحلية الناتج 
عن التفضيل ا�ستهالكي للنوع المحلي،  وزيادة الطلب ¾ي منتج 
الحيوانات  هذه  أن  وكون  ا¾سعار.   زيادة  دوال  في  دالة  أهم  تعد 
من  االستفادة  على  قدرة  ولها  المناخية  الظروف  مع  متأقلمة 
ينعكس  بالطبع  وهذا  كبير،  بشكل  المحلية  العلفية  المصادر 
أخر.   اقتصاديا  مدخال  ليضفي   ا�نتاجية  المدخالت  انخفاض  على 
التهجين  عملية  في  المحلية  السالالت  استخدام  يمكن  أيضا 
يمكن  الطريقة  وبهذه  ا¾خرى.   السالالت  مع  المدروس  (الخلط) 
الظروف  مقاومة  على  القدرة  فيه  تتوافر  (هجين)  خليط  تكوين 
(كتميز  النمو  سرعة  وكذلك  المحلية)  للسالالت  (كتميز  البيئية 
للساللة ا¾خرى التي استخدمت في الخلط).   هذا با�ضافة الى أن 
السالالت المحلية يمكن أن تحمل مورثات ذات أهمية كبيرة  يمكن 
الهندسة  مجال  في  الحديثة  التقنيات  بتقدم  منها  ا�ستفادة 
الوراثية، ا¾مر يؤهل هذه الحيوانات أن تكون ثروة وطنية متميزة.   

ا�غنــام (الضأن) والمــــعز 

2)  ا�همية التاريخية والتراثية 
في  الحياة  نمط  بين  الوثيق  ا�رتباط  في  تكمن  ا¾همية  وهذه 
التي  التراثية  فالصورة  المحلية.   والمعز  ا¾غنام  وتربية  الماضي 
ترسمها  ا¾نواع المحلية ال تقل أهمية عن  تلك المرتبطة بالتراث 
المعماري ناهيك عن أن تلك الصورة يمكن أن تكون أكثر تعبيرا 
وا�نسان،  الحيوان  بين  التكافلية  الحياة  نمط  عن  تعبر  كونها 
إبقاء  في  تساهم  سوف  المحلية  ا¾نواع  على  فالمحافظة  ولذلك 
نمط االرتباط بين الحياة في الماضي  وهذه الحيوانات حاضرة في 

أذهان ¾جيال.  

3)  ا�همية العلمية 
المحلية  السالالت  على  المحافظة  أن  في  تتمثل  ا¾همية  وهذه 
بالنواحي  وارتباطها  التطور  عملية  دراسة  على  الباحثين  تساعد 
أن  يمكن  أنها  كما  ا¾خرى،  بالسالالت  ومقارنتها  الطبوغرافية 

تستخدم كمواد توضيحية حية في تدريس علوم التاريخ.

كاتب المقال : م. أحمد محمد يوسف
مدير قسم التلقيح ا�صطناعي ونقل ا�جنة 



اقتصاد
المعرفة

حاالت التسمم الغذائي، وكيفية إدارتها بكفاءة

عرفت حاالت التسمم الغذائي منذ بداية حياة ا�نسان على ا¾رض وال زالت تعتبر إحدى مشاكل العصر الحالي التي تهدد صحة وحياة ا�نسان 
المادة  الذي يحتوي على  الماء  أو  الغذاء  أو أكثر نتيجة تناولهم نفس  بأنه حالة مرضية لشخصين  الغذائي  الغذائية، يعرف التسمم  وإمداداته 
السامة أو الكائن الحي المسبب للتسمم، أو يحتوي على مسببات المرض المختلفة ا¾خرى وبأعداد أو تراكيز قادرة على إحداث الضرر، كما يمكن 
وصف التسمم الغذائي بأنه حالة مرضية مفاجئة ينجم عنها إصابة شخصين أو أكثر بأعراض مرضية متشابهة خالل فترة زمنية معينة نتيجة 

لتناولهم منتج غذائي أو طعام ملوث بالسموم أو بكائنات حية منتجة للسموم أو منتجات طبيعية سامة كالفطر السام. 

يتم الجزم بأن الحالة المرضية لمجموعة من ا¾شخاص ضمن فترات زمنية متقاربة هي حالة تسمم غذائي، إذا ما ظهرت عليهم جميعا نفس 
ا¾عراض المرضية وثبت تناولهم جميعهم لنفس الغذاء الذي يحتوي على السموم أو على الكائنات الحية القادرة على إفراز السموم في الجسم، 
وبعد أن يتم مطابقة نتائج التحاليل المخبرية للغذاء المسبب للتسمم (عزل مسبب التسمم من الغذاء) مع نتائج التحاليل الطبية للعينات 

المسحوبة (المتحصالت) من المصابين بالتسمم. 

تختلف درجة التأثر بالتسمم الغذائي لدى المصابين بالتسمم بحسب: 

أسباب حاالت التسمم الغذائي:

الغذائية (مواد  الكيميائية والمؤرجات  المسممات  أو  الفطرية  أو  البكتيريــة  السمـوم  الغذائي مثل  التسمم  الكامنة وراء حاالت  تتعدد ا¾سباب 
تسبب التحسس) والسموم الطبيعية (نباتية أو حيوانية)، با�ضافة إلى الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات. على الرغم 
التسمم  مراحل حدوث  أدناه  المخطط  يبين  البكتيري، حيث  التسمم  انتشارا هي حاالت  الغذائي  التسمم  أكثر حاالت  أن  إال  التعدد،   ذلك  من 
المنتجات  أهم  يليهما  الذي  الجدول  ويظهر  الغذائية،  للتسممات  المسببة  البكتيريا  أنواع  أهم  يليه  الذي  الشكل  ويبين  البكتيري،  الغذائي 
الغذائية التي يحتمل أن تحتوي (إذا ما تم تداولها بطريقة غير سليمة) على مسبب كل حالة من حاالت التسمم ا¾كثر انتشارا وأعراض التسمم 
والفترة الزمنية الالزمة لظهور ا¾عراض. على الرغم من ذلك التعدد،  إال أن أكثر حاالت التسمم الغذائي انتشارا هي حاالت التسمم البكتيري، حيث 
الغذائية،  للتسممات  المسببة  البكتيريا  أنواع  أهم  يليه  الذي  الشكل  ويبين  البكتيري،  الغذائي  التسمم  حدوث  مراحل  أدناه  المخطط  يبين 
ويظهر الجدول الذي يليهما أهم المنتجات الغذائية التي يحتمل أن تحتوي (إذا ما تم تداولها بطريقة غير سليمة) على مسبب كل حالة من حاالت 

التسمم ا¾كثر انتشارا وأعراض التسمم والفترة الزمنية الالزمة لظهور ا¾عراض. 

 

أهم المصادر الغذائية نوع التسممنوع البكتيريا
المسببة (ملوثة)

الفترة الزمنية لظهور أهم أعراض ا�صابة 
ا�عرض

Salmonella spp.

Cl. botulinum

Cl. perfringens

S. aureus

B. cereus

E. coli O157:H7

الغذاء  في  البكتيريا  وجود     Infection
وتفرز السم في الجسم، عدوى

Intoxication   البكتيريا تقوم بإفراز 
السم في الغذاء 

الغذاء  في  البكتيريا  وجود     Infection
وتفرز السم في الجسم، عدوى

Intoxication   البكتيريا تقوم بإفراز 
السم في الغذاء 

Intoxication  البكتيريا تقوم بإفراز السم 
الغذاء  في  البكتيريا  أوجود  الغذاء،  في 

وتفرز السم في الجسم

Infection  غذاء ملوث بالبكتيريا، عدوى

اللحوم والدواجن والبيض

  
المعلبات قليلة الحموضة مثل معلبات 
المعبأة في  تلك  أو  وا¾سماك،  اللحوم  

عبوات أو أغلفة مفرغة من الهواء 

اللحوم والدواجن

اللحوم والدواجن ومنتجاتها ومنتجات 
ا¾لبان والبيض والوجبات الجاهزة 

الكاسترد والمعجنات والصلصات وا¾رز 
المطبوخ 

اللحوم غير المطبوخة بشكل كاف 
والوجبات الجاهزة الملوثة والمياه

وغثيان  وإسهال  وحمى  معوية  اÂم 
وصداع

الفم  التنفس والبلع وجفاف  صعوبة في 
وإضطراب في الرؤية 

اÂم معوية وإسهال وغثيان 

غثيان وقيء وإسهال وأÂم وضعف عام 

غثيان وقيء وإسهال

وتقيؤ  بالدم  مصحوبا  يكون  قد  إسهال 
واÂم معوية وحمى وغثيان 

 درجة خطورة مسبب 
التسمم.

كمية الغذاء المسبب 
للتسمم التي تناولها 

المصاب.

الحالة الصحية 
للمصاب بالتسمم.

 الفئة العمرية 
للمصاب بالتسمم.

تلوث الغذاء بالبكتيريا 
الممرضة 

توفر الظروف المالئمة 
لنمو البكتيريا تركيبة 
الغذاء والحرارة والوقت

تطور  أعداد البكتيريا 
تناول الغذاءو/أو افرازها السموم 

ظهور ا�عراض على 
المصاب 

 ١٢-٣٦ الغالب  (في  ساعة   ٦-٧٢
ساعة

 ١٨-٣٦ الغالب  (في  ساعة   ٦-٧٢
ساعة

 ١٢-١٨ الغالب  (في  ساعة   ٦-٢٤
ساعة)

١-٦ ساعات

١-٦ ساعات

٢-١٠ أيام (في الغالب ٣-٤ أيام 



اقتصاد
المعرفة

عمليات االستقصاء المالزمة لحاالت االشتباه بالتسمم الغذائي:
 

عند حصول اشتباه بالتسمم الغذائي تجري على الفور وبشكل متزامن عمليات االستقصاء اÓتية:
- بيئية/غذائية لحصر مصدر ومسبب التسمم.

- وبائية/سريرية لÑشخاص المشتبه بشمولهم بحالة التسمم الغذائي.
- مخبرية للربط بين عزل مسبب التسمم في الغذاء المسبب للتسمم وا¾شخاص الذين يشتبه بإصابتهم بالتسمم.

تهدف عملية االستقصاء البيئي/الغذائي إلى ما يأتي:
- تحديد سبب/أسباب التسمم الغذائي ومصدر التسمم وكيفية حدوثه وذلك بهدف اتخاذ ا�جراءات الوقائية الالزمة لمنع تكرار ذلك مستقبا.

- تقييم السبب/ا¾سباب الكامنة وراء فشل عمليات تداول الغذاء في منع الوصول إلى حالة التسمم والتخلص من أو الحد من مسبب التسمم. 
- تحديد ا�جراءات الالزم اتخاذها للحد من ا¾ضرار الناجمة عن التسمم.

- تقييم مدى الحاجة إلى تطبيق إجراءات إضافية لمنع تكرار نفس حالة التسمم مستقبال.
- معرفة الظروف التي تم فيها تداول ا¾غذية قبل حدوث التسمم الغذائي وليس ظروف التداول بعد ذلك. 

تهدف عملية سحب العينات الغذائية ضمن االستقصاء البيئي/الغذائي إلى الكشف عن سبب تلوث الغذاء ومطابقة البكتيريا الممرضة التي 
يشتبه  الذين  المرضى  من  الوبائي  االستقصاء  عملية  ضمن  عزلها  يتم   التي  تلك  مع  السامة  إفرازاتها  أو  وجدت"  "إن  الغذاء  من  عزلها  يتم 

بإصابتهم بالتسمم، وكما هو موضح في المخطط أدناه:

مصادرها 

متبقيات الغذاء ا�صلي المشكوك به 

الغذاء المحضر الحق³ ضمن نفس الظروف من نفس المكونات

المكونات المستخدمة بتحضير الغذاء المشكوك به 

أي أغذية أخرى شك بها االستقصاء الوبائي

ا�غذية المعروفة علمي³ بكونها مصدر محتمل للبكتيريا المشكوك بها 

أي أغذية تسمح ببقاء ونمو البكتيريا

تهدف عملية سحب العينات البيئية ضمن االستقصاء البيئي/الغذائي إلى الكشف عن مصدر التلوث (إن وجد) ومدى حصول وكيفية 
حصول ذلك التلوث، وكما هو موضح في المخطط أدناه: 

متطلبات التنسيق الفعال للتعامل مع حاالت التسمم الغذائي:

- ا�بالغ الفوري لفرق االستقصاء (الغذائي/البيئي والوبائي) لمباشرة أعمالها.
- أن يقوم فريق االستقصاء الوبائي بإيصال النتائج ا¾ولية لفريق االستقصاء الغذائي/البيئي ولجميع المعنيين.

- أن يتخذ فريق االستقصاء الغذائي/البيئي ا�جراءات الفورية الالزمة بحق مصدر التسمم المحتمل بالتنسيق مع فريق االستقصاء الوبائي أو 
السريري، وذلك بهدف وقف أي تزايد محتمل لحاالت ا�صابة بالتسمم.

- المباشرة بإجراء التحاليل المخبري (الغذائية والسريرية) وإطالع الفرق عليها أوال بأول.
- إصدار رسائل أعالمية موحدة (إذا ما لزم ا¾مر) بهدف التوجيه وا�رشاد لمنع زيادة حاالت ا�صابة بالتسمم.
- إصدار تقرير نهائي يصف أسباب الحادثة وظروفها وأوجه القصور وكيفية منع تكرار حدوثها مستقبال.

 

مصادرها 

أسطح ا¾جهزة أو 
ا¾دوات التي بتماس 

مع الغذاء 

أسطح العمل 
( المناضد-ألواح التقطيع)

أسطح أخرى ( الثالجات 
- ايدي ا¾بواب )

الماد والثلج المستخدم 
بتحضير الطعام 

العينات السريرية (برازية - الهواء
أنفية - قيئ - جلد  أو دم 

من العاملين)



فارس في
 الميدان

ميرة سهيل سعيد المزروعي تشغل وظيفة فني مساعد في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية 
في إدارة المختبرات البيطرية، تميزت بإتمامها العديد من المهام بنجاح مبهر حيث قامت بتحليل 
ما يفوق عن ١٣ ألف عينة خالل العام ٢٠١٨ وإلى جانب مهامها الرئيسية فالموظفة عضو فعال في 
العديد من الفرق على مستوى الهيئة وا�دارة فهي ضابط حريق و منسق ضمن منسقي التخلص 

من النفايات الخطرة في إدارة المختبرات البيطرية. 



سلطان الحمادي (5)
خدمة المتعاملين

جاسم علي الحمادي (3)
خدمة المتعاملين

ناصر سعيد المنصوري (2)
خدمة المتعاملين

محمد عيسى المنصوري (2)
قسم الترقيم

حمد عبدا£ المهيري (2)
خدمة المتعاملين

شكر وثناء

طلبات الشكر والثناء المستلمة من مركز االتصال الحكومي
في تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين لشهر أغسطس 2019

منسقي الشكاوى المتميزين

سحر الظاهري  
الشؤون الزراعية

أحمد العمودي 
الرقابة

أحمد صالح
إدارة صحة الحيوان

موظفي عالقات المتعاملين المتميزين

إسماعيل محمد البلوشي 

موظفي خدمة المتعاملين المتميزين

نايف المرزوقيشرينا الهاملي أحمد الحمادي

فاطمة الكعبي (1)
الترقيم

سالم غباش الخميسي  (1)
مركز ارشاد الرحبة

شيماء عوض (1)
خدمة المتعاملين

الطبيب عشري محمد (1)
عيادة حصان البيطرية

علي ناصر آل علي  (1)
خدمة المتعاملين

ثريا سالم (1)
خدمة المتعاملين

موزة سعيد الشامسي  (1)
خدمة المتعاملين

نايف المرزوقي (1)
خدمة المتعاملين

مركز العانكة  (1)
مركز أعالف

خليفة مطر المزروعي (1)
إدارة المواد

ناصر راشد ا¾حبابي (1)
إدارة المواد




